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1. Inleiding
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2023 geeft de gemeente Steenbergen aan hoe 
invulling wordt gegeven aan de zorgplichten afval-, hemel- en grondwater en aan de wijze waarop 
we inspelen op het veranderende klimaat.
De belangrijkste functie van de riolering is zorgen voor een goede volksgezondheid. Doordat al het 
huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd, krijgen dodelijke ziektes geen kans om zich te 
verspreiden. Als bijvangst zorgt de riolering voor droge voeten en een schoner milieu.
Vanuit de Wet milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de wettelijke zorgplichten voor 
afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) formuleert de 
gemeente hoe zij deze zorgplichten invult en bekostigt.
Het voorliggende nieuwe GRP is een actualisatie van de het huidige GRP, waarbij de huidige lijn 
zoveel mogelijk wordt doorgezet, aangevuld met een aantal uitdagingen. Deze uitdagingen 
betreffen vooral het klimaatadaptatievraagstuk.
Dit GRP 2020-2023 is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces binnen de Waterkring 
West en vormt de basis voor structurele samenwerking binnen onze regio. Deelnemers aan dit 
traject zijn Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, 
Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en Evides. Deze samenwerking is een uitwerking van de 
afspraken van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Er is gestreefd naar zoveel mogelijk uniforme 
beleidsuitgangspunten binnen het samenwerkingsverband, waarbij er nog wel ruimte is voor de 
zogenaamde couleur locale.

2. Achtergrond
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is het beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de 
gemeentelijke watertaken weergeeft. Door middel van het GRP leggen we vast wat we willen 
bereiken en wat de rol van burgers en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. In 
het verlengde hiervan hebben we de ambitie om, binnen de reikwijdte van de zorgplichten, bij te 
dragen aan gemeenschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde 
leefomgeving.
Met de actualisering van het GRP zetten we de lijn van de "nieuwe" gezamenlijke weg voort die we 
in 2013 ingeslagen zijn binnen de samenwerking in de waterketen (Waterkring West).

Ter inzage ligt:
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In dit GRP is er meer dan in het vorige plan aandacht voor de omgang met hemelwater. Er worden 
duidelijkere en verdergaande regels toegepast voor de omgang met hemelwater voor nieuwbouw, 
uitbreidingen en ook in bestaand openbaar gebied. Zo krijgt het thema wateroverlast binnen het 
spectrum van klimaatadaptatie meer aandacht in dit GRP en liften andere onderwerpen aangaande 
klimaatadaptatie hierin mee, zoals bijvoorbeeld droogte en hitte. In het basisscenario wordt hierop 
nog extra ingezet en worden onze inwoners meer bewust gemaakt van klimaatadaptatie en worden 
zij gestimuleerd om ook zelf actie te ondernemen en water op straat te accepteren. Hiermee wordt 
de wens van uw raad verder uitgewerkt, zoals deze tijdens de informatieavond op 10 maart 
besproken is. Door meer in te zetten op het bergen en vasthouden van water, wordt de kans op 
wateroverlast bij extreme buien verminderd en door water beter de kans te geven om in de bodem 
te kunnen zakken, wordt ook (toekomstige) droogte aangepakt. Veelal wordt dit mogelijk gemaakt 
door een groenere omgeving te creëren. Dit heeft ook weer een positieve invloed op hittestress. In 
het basisscenario zetten we nog meer in op de bewustwording en bijdrage van onze inwoners door 
middel van Operatie Steenbreek. Hierbij worden tuinen onthard en vergroend door middel van 
subsidies. Het effect hiervan is onder andere minder afstroom van hemelwater vanuit tuinen op de 
riolering, droogtebestrijding, vermindering van hittestress en vergroting van de stedelijke 
biodiversiteit. Meer dan 2/3 van het oppervlak binnen onze gemeente is in eigendom van 
particulieren. Daarom hebben zij ook grote invloed op het slagen van en het toewerken naar een 
klimaatadaptieve gemeente.

In dit GRP werken we zoveel mogelijk met een stabiel investeringsvolume op het gebied van 
vervanging van vrijverval riolering en verbetering van de waterketen. Door een flexibele inzet van 
deze investeringsgelden kunnen we kansen benutten om de openbare ruimte in Steenbergen op 
een meer klimaatbestendige manier in te richten. Met deze invulling geven we als gemeente vanuit 
water invulling aan de regel dat we vanaf 2020 klimaatbestendig handelen en dat we in 2050 
klimaatbestendig moeten zijn. We gaan dus geen investeringen doen speciaal voor 
klimaatadaptatie, maar we gaan ervoor zorgen als we aan de slag gaan in de openbare ruimte, dat 
we deze openbare ruimte waar mogelijk meteen klimaatbestendig maken.

3. Overwegingen
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden de zorgplichten van de gemeente 
Steenbergen voor afval-, hemel- en grondwater vastgelegd. Het huidige GRP is aan het einde 
van 2019 afgelopen. Wel is een rioolheffing voor 2020 vastgesteld. Om invulling te blijven 
geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor het afval-, hemel- en grondwater is het 
noodzakelijk dat er een nieuw plan door uw raad wordt vastgesteld.

Beoogd effect
Voor de planperiode van het GRP 2020-2023 is gekozen voor een termijn van 4 jaar. Deze 
termijn is bewust gekozen zodat in elke raadsperiode het gemeentebestuur een besluit kan 
nemen over het beleid en zo nodig bij kan sturen. Voor de financiële toetsing houden we vast 
aan de 1 -jaarlijkse evaluatie om de ontwikkeling van de rioolheffing te monitoren.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de planverplichting voor het GRP.
Onderdelen uit het GRP kunnen hiervan opgenomen worden in de omgevingsvisie, 
omgevingsplan en omgevingsprogramma. Daarnaast zal het GRP in afgeslankte vorm nog 
nodig zijn als onderbouwing van het kostendekkingsplan en rioolheffing.
Klimaatadaptatie wordt in Steenbergen verder uitgewerkt in het op te stellen uitvoeringsprogramma 
Energietransitie en duurzaamheid. Het GRP vormt vanuit het thema wateroverlast één van de pijlers 
voor dit programma naast de thema's droogte, hittestress en waterveiligheid.
In het GRP worden de kaders aangeven voor de investeringsbudgetten op basis van de 
kwaliteit van de riolering (korte termijn) en theoretische levensduur (midden- en lange 
termijn).
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De projecten die hier worden geïnitieerd worden opgenomen in de meerjarenplanning. De 
meerjarenplanning heeft een langere planperiode dan het GRP en wordt jaarlijks herzien en 
vastgesteld.

Met het vaststellen wordt voldaan aan de wettelijke planverplichting.
Door het vaststellen van het GRP wordt voldaan aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de 
Wet milieubeheer (art. 4.22 en 10.33) en Waterwet (art. 3.5 en 3.6).

In het kostendekkingsplan zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van de rioolheffing
doorgerekend.
De exploitatie- en investeringskosten voor het GRP zijn opgenomen in het 
kostendekkingsplan. Bij het doorrekenen van het plan is het verloop van de voorzieningen 
doorgerekend over de levensduur van de objecten.

Aansluiting met landelijke regels en regelgeving.
Voor de uitgangspunten van het GRP is zoveel mogelijk aangesloten op landelijke regelgeving 
en branchestandaarden (bijv. Kennisbank Stichting Rioned, Stowa, etc.). Ook zijn in 
samenwerking met de Waterkring West de missie en visie uitgewerkt.
Niet overal zijn landelijke of regionale wensen en eisen overgenomen. In het plan is ook 
het lokale maatwerk opgenomen om in te spelen op de Steenbergse situatie (couleur 
locale).

Voorkomen wateroverlast in bestaande situaties.
Uit modelstudies blijkt welke plaatsen gevoelig zijn voor water op straat. Als uit de resultaten 
blijkt dat het water panden binnen loopt spreken we van 'wateroverlast'. Is dit niet het geval dan 
is sprake van 'waterhinder'. Waterhinder wordt geaccepteerd, wateroverlast niet en vraagt om 
maatregelen. Bij de maatregelen om wateroverlast op te lossen wordt zoveel mogelijk 
afstemming gezocht met het vervangingsprogramma voor de riolering en onderzocht of met 
ingrepen in de bovengrondse infrastructuur het water kan worden afgeleid naar plaatsen waar 
het tijdelijk kan worden geborgen.

Voorkomen wateroverlast bij nieuwe ontwikkelingen.
Voor nieuwe gebieden en bij nieuwe ontwikkelingen in bestaand gebied worden strengere 
eisen gesteld aan de capaciteit van de riolering, de afstroming van water bij 'water op straat' 
en de berging van water op eigen terrein. In deze situaties kan bij de inrichting rekening 
worden gehouden met de gestelde eisen en de eigen verantwoordelijkheid van de 
perceelseigenaar.

Continueren en uitbereiden beheerproces
De afgelopen 6 jaar heeft de gemeente Steenbergen flinke stappen gezet in het verbeteren van het 
beheer van de rioolgemalen en rioolgegevens.
Omdat de riolering vooral onder de grond ligt, is niet zomaar waar te nemen of er sprake is van 
beschadiging of verstopping en ook niet hoeveel water en vuil worden afgevoerd en welke 
waterstanden daarbij optreden.
Data worden steeds belangrijker als grondstof voor verstandig beleid, doelmatige investeringen, 
goed beheer en als basis voor betere dienstverlening aan de samenleving 
Het in de vorige planperiode ingezette beheerproces wordt in de nieuwe planperiode van 
het GRP verder gecontinueerd. Daarbij wordt er ook meer aandacht gegeven aan 
risicogestuurd beheer.
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Dit is een beheervorm waarbij slim en efficiënt kan worden beheerd en maatregelen 
kunnen worden bepaald op basis van risico's in plaats van levensduur alleen.

4. Middelen
Om de kosten uit het gemeentelijk riolering plan te kunnen dekken, wordt er rioolheffing 
geheven. De rioolheffing is een doelheffing. Dit betekent dat we inkomsten uit de rioolheffing 
alleen maar mogen uitgeven aan riolering gerelateerde zaken.
Voor het GRP is een kostendekkingsplan opgesteld waarin onder andere een 
exploitatiebegroting zit en een investeringsprogramma. Dit wordt ook opgenomen in de 
Begroting 2020-2023.

Personele invulling
Om het huidige niveau van beheer te handhaven is met een ouder wordend rioolsysteem steeds 
meer beheer nodig. Ook komen er door de woningbouwontwikkelingen etc. steeds meer gemalen, 
retenties en waterbergingen bij. Dit maakt dat het steeds lastiger wordt om met de huidige 
bezetting de taken uit te voeren. Hierdoor is in de perspectiefnota al opgenomen dat er een 
personele uitbreiding van 0,5 fte noodzakelijk is. In de meerjarenbegroting vanaf 2020 is hiervoor 
C41.000 per jaar opgenomen. Deze kosten worden gedekt in het GRP.

Er zijn twee scenario's uitgewerkt.

Basisscenario
In het basisscenario worden alle zaken uit de zorgplichten meegenomen met daar boven op nog 
een aantal extra maatregelen om een klimaatbestendige buitenruimte te creëren. Er wordt in de 
periode 2020-2029 C 100.000,- meer geïnvesteerd om de maatregelen die in h het basis 
rioleringsplan (BRP) zijn voorgeschreven klimaatrobuust te maken. Er wordt extra ingezet op 
bewustwording bij inwoners op het gebied van klimaatadaptatie, zoals bijvoorbeeld het aansluiten 
bij de landelijke actie van Operatie Steenbreek. Daarnaast wordt er een onderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijkheid om de vele sloten op ons gemeentelijk grondgebied in te zetten voor waterberging. 
Vanuit beheer wordt er als extra activiteit gewerkt aan uniforme dataopslag, meten en monitoren 
voor inzicht in het functioneren van ons stelsel en onderzoeken naar risicogestuurd beheer en een 
afval- en hemelwaterverordening.

Maar ook regionaal wordt er een extra inspanning verricht in samenwerking met het Waterschap en 
het samenwerkingsverband. Zo streven we ernaar om de waterstromen tussen bebouwd gebied en 
landelijk gebied met elkaar in balans te brengen door water zoveel mogelijk vast te houden en 
lokaal te infiltreren.
Hierdoor leiden waterstromen uit het bebouwde gebied niet tot overlast in het landelijk gebied en 
vice versa. Maar ook waardevol water.Traditioneel gezien wordt water vooral als een afvalbron 
gezien, tegenwoordig ook als een energiebron.
Door de samenwerking op te zoeken met het waterschap, wordt gekeken of er energie kan worden 
teruggewonnen uit afvalwater. Ook kunnen regionale ervaringen hierin worden gedeeld binnen het 
samenwerkingsverband. Hierin zijn we volgend, niet leidend.

De uitgangspunten zoals gehanteerd in beide scenario 's zijn als volgt en zijn gebaseerd op 
gegevens van de gemeente Steenbergen:

De stand van de voorziening riolering bedraagt per 01 -01 -2020 C 1.562.438,-;
Het tarief voor de rioolheffing bedraagt per 01-01-2020 C 159,-;
De voorziening loopt in het begin terug tot een minimaal niveau van C 100.000,- voor 
tariefsdemping en uiteindelijk naar 0;
Het aantal heffingseenheden per 01 -01 -2020 bedraagt 10.660;
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Het aantal heffingseenheden loopt met 50 eenheden per jaar op tot het jaar 2030;
BTW- compensatie vindt alleen plaats op basis van exploitatiekosten;
De levensduur van vrij verval riolering, bouwkundige onderdelen van gemalen en 
drukriolering en randvoorzieningen, persleidingen en infiltratievoorzieningen bedraagt 60 
jaar;

- De levensduur van elektromechanische componenten van gemalen bedraagt 17 jaar en van 
drukriolering 20 jaar, van randvoorzieningen 15 jaar;
De levensduur van IBA 's bedraagt 30 jaar;
Het inflatiepercentage bedraagt 2,596 per jaar;

- De indexatie van kostenkengetallen uit de leidraad D1100 (Kennisbank Stedelijk Water) is 
1,596 per jaar.

De extra uitgangspunten ten opzichte van scenario 2 (dus bovenop de invulling van de zorgplichten) 
zijn:

Speerpunt klimaat:
Operatie Steenbreek: C 50.000,- jaarlijks van 2020-2079;
Onderzoek waterberging sloten in relatie tot klimaat: C 10.000,- in 2021;
Klimaatbestendige BRP maatregelen: C 100.000,- jaarlijks van 2020-2029.

Speerpunt Beheer
GWSW-Basis dataset: G 10.000,- in 2020 en 2022;

- Jaarlijkse onderhoudskosten meetnet en databeheer SWWB: C 8.000,-jaarlijks van 2020- 
2079;
Meten en monitoren riolering: C 25.000,-jaarlijks van 2020-2079;
Meten en monitoren vrijverval stelsel: C 5.000,-jaarlijks van 2020-2079;
Onderzoek afval- en hemelwaterverordening: C 10.000 in 2021;
Onderzoek risicogestuurd beheer: C 10.000,- in 2020.

Speerpunt organisatie
+0.5 FTE in de formatie, met als kosten C 41.000,- per jaar en C 33.100,- overhead voor de 
periode 2020-2079.

Scenario 2
In dit scenario zorgen we voor voldoende invulling van de zorgplichten, waarbij er meer aandacht is 
voor de invulling van de hemelwaterzorgplicht. Ook wordt er door de flexibele inzet van de 
investeringskredieten ruimte gemaakt om bij de werkzaamheden waar mogelijk in beperkte mate 
klimaatbestendigheid mee te nemen. Bovengenoemde extra posten van scenario 2 (klimaat, 
beheer, organisatie) komen te vervallen.

Ontwikkeling rioolheffing.
Bij de bepaling van de benodigde rioolheffing geldt het uitgangspunt dat er voldoende budget is om 
invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke watertaken, zonder dat de voorziening structureel 
wordt uitgeput. Het saldo van de voorziening mag conform de regels van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (het BBV), gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn.

De kosten voor beheer en vervanging worden bekostigd via de rioolheffing. Om de hoogte van de 
rioolheffing te kunnen bepalen is een kostendekkingsplan opgesteld. Dit kostendekkingsplan 
vindt u als bijlagen F (basisscenario) en G (scenario 2) in de rapportage 'GRP Steenbergen 2020- 
2023 -Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen'

In het kostendekkingsplan van het vGRP is een doorkijk gemaakt van de totale kosten over de 
totale levensduur van de riolering. De kostendekking voor het beheer en onderhoud van het
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rioleringssysteem (incl. vervangingsinvesteringen) vindt plaats door het opleggen van een 
rioolheffing aan diegenen die gebruik maken van het riool. De rioolheffing voor 2020 is C 159,- 
. Voor de kostendekking van de maatregelen, uitgaande van het basisscenario, dient de 
rioolheffing in de planperiode in de járen 2021, 2022 en 2023 te stijgen met 8,696. Daarna 
neemt het stijgingspercentage af tot het inflatiepercentage. In scenario 2 stijgen de kosten tot 
en met het jaar 2024 met 2,596 voordat het stijgingspercentage afneemt tot het 
inflatiepercentage.
De resultaten van de berekening van de tarieven rioolheffing zijn voor de planperiode opgenomen 
in onderstaande tabel.

Rioolheffing huidig GRP, basis scenario en klimaat- en beheer scenario (exclusief inflatie)
Jaar Huidig GRP Basisscenario Scenario 2
2020 C 159 e 159 C 159
2021 C 159 C 173 í+8,6%) C 163 (+2.596)
2022 C 159 C 188 (-t-8,6%) C 167 (-t-2,5%)
2023 C 159 C 204 (-t-8,6%) C 171 (+2.596)

Investeringen
In het basisscenario is dit bedrag C 2.208.732,-. Het verschil hierin is de post klimaatbestendige BRP 
maatregelen van C 100.000,-jaarlijks (zie speerpunt klimaat op pagina 6).

In scenario 2 komen in 2020 de volgende investeringen ten laste: C 2.108.732,- (bestaande uit 
verbeteringen en vervangingsinvesteringen)

De investeringen uit het vorige GRP opgenomen in de begroting 2020 kunnen worden her bestemd 
in verband met de actualisatie van het rioobeheerplan.
Vervanging gemalen riolering C 157.071,-
Vervanging riolering C 1.568.257,-
Verbeteringskosten riolering C 85.009,-

(afschrijv.term. 15 jaar); 
(afschrijv.term. 60 jaar); 
(afschrijv.term, 60 jaar)

Totaalbedrag C 1.810.337,-

5. Risico's
Door klimaatadaptatie te combineren met reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte, hoeft 
de rioolheffing niet rigoureus te stijgen. Wegen in Steenbergen gaan gemiddeld 20 tot 30 jaar mee, 
waardoor het mogelijk is om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Echter, in de tussentijd blijft het 
mogelijk dat Steenbergen getroffen wordt door extreme regenval. Dan zal er dus wateroverlast 
kunnen ontstaan.
Momenteel is er een transitie gaande naar een nieuwe manier van databeheer op het gebied van 
stedelijk water/ riolering. De verwachting is dat als het databeheer over driejaar op orde is, dat we 
betrouwbaardere data kunnen genereren van het areaal wat op onder de grond ligt en levensduur 
etc. Het zou kunnen dat met nieuwe data andere inzichten komen, waardoor het noodzakelijk is 
om tussentijds het GRP te actualiseren.
In het GRP wordt het toekomstige beheer en onderhouden van het rioleringssysteem aangegeven. 
Omdat hierbij voor de kostendekking een doorkijk is gemaakt over de totale levensduur van de 
riolering zijn de risico's beperkt.

Juridische consequenties
Met het vaststellen van het GRP 2020 - 2023 voldoet de gemeente aan de bepalingen in de Wet 
milieubeheer en Waterwet. Verdere juridische consequenties worden niet verwacht.
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6. Communicatie/Aanpak
Volgens de Wet milieubeheer moeten burgemeester en wethouders de vaststelling van het 
gemeentelijk riolering plan bekendmaken in ten minste een dag- of-nieuwsblad dat in de 
gemeente wordt verspreid.
Het besluit wordt samen met de tekst onder de samenvatting op de openbare besluitenlijst 
geplaatst.
Uw raad is betrokken bij het proces door middel van een Informatieavond.

Uitvoering
Wij adviseren u om te kiezen voor het basisscenario als voorkeursvariant. Voor 6,10Zo extra stijging 
kan er veel meer bereikt worden doordat onze inwoners veel meer betrokken worden en 
gestimuleerd worden om ook in actie te komen om een klimaat adaptieve buitenruimte te creëren. 
Daarnaast wordt de klimaatkoers ook in het samenwerkingsverband gekozen en is klimaat een 
landelijk thema, waar niet alleen de gemeenten voor aan de lat staan maar ook de provincies en de 
rijksoverheid. Als gemeente zijn we zodoende voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen in ons 
werkveld maar ook de klimaatontwikkelingen zelf. Zoals eerder gesteld, komen naar verwachting 
hete zomers zoals in 2018 en 2019 vaker voor maar tegelijkertijd zal naar verwachting ook de 
neerslagintensiteit en daarmee de belasting op ons stelsel en de buitenruimte toenemen. 
Klimaatadaptatie moet ook worden gezien als het creëren van een plus op de buitenruimte. De 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid wordt vergroot door groenblauwe zones, combineren van 
functies en verminderen van overlast op het gebied van water, hitte en droogte.

Daarnaast is onze rioolheffing met C 159,- in 2020 in vergelijking met andere gemeenten zeer laag 
(ter referentie: de rioolheffing in Halderberge bedraagt reeds 6 225,- per 1 januari 2020). In 2023 
bedraagt de berekende rioolheffing in het basisscenario 6 204,- en in Halderberge C 257,63,-.

Conclusies en aanbevelingen
Uit de voorgaande resultaten is op te maken dat in het basisscenario de heffing sneller en verder 
stijgt. De voordelen van de twee scenario's zijn:

Basisscenario:
Een robuuster rioolstelsel en watersysteem. Traditioneel gezien wordt een rioolstelsel ontworpen 
op een bui die één keer per 2 jaar (1=2) valt. De verwachting is dat door de klimaatverandering de 
1=2 intensiever wordt;
Meer inzicht in het functioneren van het rioolstelsel door meten en monitoren en gemakkelijker 
uitwisselen van gegevens door uitbreidingen.
In lijn met het regionale samenwerkingsverband Waterkring West. In Halderberge en Bergen op 
Zoom is ook voor een klimaatkoers gekozen;
Een plus op de openbare ruimte door het combineren van groen en blauw en functies zoals 
speeltuinen.
Participatie van bewoners in de vorm van Operatie Steenbreek.

Scenario 2:
Lagere kosten;
Minder projecten.

Evaluatie
Halverwege de planperiode zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden waar bijstelling van het 
GRP mogelijk is. Aan het einde van de planperiode zal het gehele GRP geëvalueerd worden. Het 
kostendekkingsplan zal reeds begin 2021 worden geëvalueerd. Hierdoor kan bij uitstel of afstel 
van projecten meteen de heffing naar beneden worden bijgesteld.
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Dit is aan te raden omdat we gedurende de planperiode een stijging hebben voorzien gebaseerd 
op de theoretische uitvoer van alle voorziene projecten en onderzoeken.

7. Voorstel
Wij stellen u voor:

1. Vast te stellen het bijgevoegde 'Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 - Samen schakelen naar 
een toekomstbestendige waterketen' inclusief bijbehorende bijlagen;
2. Te kiezen voor het basisscenario uit het document 'Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 - 
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen';
3. De investeringen uit het huidige GRP opgenomen in de begroting 2020 te herbestemmen in 
verband met de actualisatie van het rioolbeheerplan (totaalbedrag van C 1.810.337,-);
4. De mutaties voortvloeiende uit het GRP 2020-2023 in de begroting 2020 op te nemen door 
vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2020;

5. De volgende investeringsbedragen als krediet voor 2020 beschikbaar te stellen voor het 
basisscenario:

a. vervanging riolering, persleidingen en randvoorzieningen C 1.800.732,- 
(afschrijvingstermijn 60 jaar);

b. vervanging gemalen C 108.000,- (afschrijvingstermijn 17 jaar);
c. verbeteringsmaatregelen C 300.000,- (afschrijvingstermijn 60 jaar).

Hoogachtend, j
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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